RollerMouse Red-familien

RollerMouse Red-familien
- Full bevegelsesfrihet!
RollerMouse Red-familien er designet for å gi deg full kontroll og bevegelsesfriheten som følger med trådløs
tilkobling. Med den nye trådløse versjonen kan du fremdeles nyte godt av alle fordelene ved en Contour RollerMouse, selv om du jobber et sted uten faste plasser eller trenger å veksle mellom arbeidsplasser innimellom. Hvis du sitter mye foran PC-en, er det veldig viktig at arbeidsplassen er komfortabel. En sentrert mus som
RollerMouse fra Contour gjør arbeidet foran datamaskinen mindre belastende.
Prisbelønt design og stor fleksibilitet

Contour RollerMouse Red, Red plus og Red max’ aluminiumshus, med
sitt myke børstede aluminium og karakteristiske røde detaljer, vant Red
Dot-prisen da det ble presentert første gang i 2013, og holder fortsatt
stilen. Med de trådløse versjonene unngår du dessuten ledningsrot slik at
det blir lettere å holde skrivebordet ryddig.

Komfort og mer overskudd

Med RollerMouse Red kan du velge blant flere håndledds- og armstøtter.
RollerMouse Red leveres med en kort håndleddsstøtte som passer for
deg med en kortere underarm og hånd eller som rett og slett ikke har så
mye plass. Den brede håndleddsstøtten på RollerMouse Red plus er dyp
og lav, slik at håndleddene hviler i en bedre vinkel hvis du har en litt større
hånd. Har du behov for full armstøtte, bør du velge RollerMouse Red Max,
som gir full støtte av hånd og arm. Du kan tilpasse musen etter behovene
dine, og takket være de intuitive og smarte funksjonene lærer du deg fort
å jobbe mer ergonomisk og vil oppleve at du får større overskudd.

Stor rekkevidde og presisjon

Jobber du med store skjermer eller flere skjermer samtidig slik at du har
behov for personlig tilpasning? Da er RollerMouse Red, Red plus og Red
max akkurat det du trenger. Jo bredere arbeidsflaten er, desto større
rekkevidde og hastighet bør markøren ha, noe du raskt og enkelt justerer på RollerMouse Red-familien. Nå trenger du ikke å anstrenge deg
lenger. Den stabile rullestaven med gummiert strukturoverflate gjør det
enkelt å flytte markøren og klikke presist. Du får stor nøyaktighet og god
kontroll, slik at du kan jobbe mer effektivt uten å bli sliten.
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Funktioner
Kopier. Ctrl + C - Kopiér med én enkel berøring.
A 	

B Venstreklikk. Bruk den store knappen til venstre for å venstreklikke.

 obbelklikk. Dobbeltklikk med én enkel berøring.
C D
D S crollhjul. Navigasjon opp og ned, midtklikk og automatisk ”scroll lock”-funksjon.
E Tilpasning av markørhastighet. Velg kjapt og enkelt markørhastighet. Få en enestående nøyaktighet med ett klikk. 		
Velg mellom fem hastigheter fra 800 til 2800 dpi. Standardinnstillingen er 1000 dpi.

F 	Høyreklikk. Bruk den store knappen til høyre for å høyreklikke.
G Lim inn. Ctrl + V – Lim inn med én enkel berøring.
H Rullestav. Rull stangen opp, ned og til siden for å flytte markøren.

Tekniske spesifikasjoner
Bredde (Red / Red plus / Red Max)
Djup (Red / Red plus / Red Max)
Høyde (Red / Red plus / Red Max)
Vekt (Red / Red Wireless)
Vekt (Red plus / Red plus Wireless)
Vekt (Red Max)
Rullestavbredde
Materiale på håndleddsstøtten
Integrert håndleddsstøtte
Markørpresisjon (dpi)
Knapper/funksjoner
Tilkobling
Driver kreves
Garanti
Kompatibilitet

41 cm / 42 cm / 60,6 cm
10 cm / 15,5 cm / 28 cm
2,3 cm / 2,3 cm / 3 cm
0,84 kg / 0,82 kg
1,06 kg / 1,04 kg
3,14 kg
30 cm
Kunstskinn som kan desinfiseres
Ja
600 - 2800 DPI
7 knapper ( 6 programmerbare knapper)
USB / Trådløst
Plug-and-play. Valgfrie drivere til programmering av
knapper tilgjengelig på Support-siden.
To år fra innkjøpsdato
OSX og Windows
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